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المرجعية  الشروط  

 إسم المشروع  

لمشاركة السياسية للنساء من الولوج للمؤسسات إلى التأثير في اتخاذ ا

                                                                                 القرار

 سياق المشروع

 ثقافية، قانونيةعرفت قضايا النساء منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن تفاعالت مجتمعية على عدة مستويات   

لمؤسسات لياسي سواء على مستوى الولوج إلى مؤسسات اتخاذ القرار السبو سياسية عالقة بموقع المرأة 

المرتبطة بعالقة النساء بالفضاء أو على مستوى التأثير في اتخاذ القرار. يأتي ذلك بعد تحديد اإلشكاالت 

ثقافي كمعيق الندماج الجنس اآلخر في قضايا الشأن العام وخاصة على -العام وحالة اإلقصاء السوسيو

لمشروع في إطار توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز المشاركة هذا ايندرج سياق و  المستوى السياسي.

نين اوا القوة ا داخل الفضاء السياسي العام تنزيال للمبادئ الدستوريالسياسية للنساء وإيالئها المكانة الالئقة به

 بها العمل في هذا المجال.  الجاري

 محاور المشروع

ن في قلب السياسة العامة للدولة في مجال تمثيلية النساء وتثمينها يوضع المستهدفات والمستهدف -

 والتشجيع على االنخراط فيها.

 لمؤسسات المنتخبة وأهمية المشاركة السياسيةالتحسيس بأدوار الالمركزية وا -

 القيادة / الريادة النسائة -

 زيارة بعض الجماعات الترابية. -

 نساءالفضلى في مجال تمثيلية ال الدولية والممارساتالوطنية وتقاسم التجارب  -

 أهداف المشروع

 ينبني المشروع على ثالث أهداف جوهرية يمكن إجمالها فيما يلي:
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بأهمية المشاركة السياسية للمرأة. )الجهاز التقريري والتنفيذي عنيات والمعنيين تحسيس الم -

 للمجالس(

 في مجال المشاركة السياسية للمرأة.والمعنيين المعنيات تعزيز قدرات  -

 جماعات.تثمين وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى بين الجماعات المعنية وغيرها من ال -

 النتائج المنتظرة

 مستشارات جماعيات واعيات بموقعهن السياسي داخل المجالس المنتخبة -

 جهاز إداري تنفيذي مواكب وموثق آلداء المستشارات الجماعيات -

 حضور نسائي ينحو نحو التأثير داخل أجهزة المجلس -

 استعداد مبدئي لتحمل المسؤولية -

 الفئات المستهدفة

 مستشارون جماعيون /مستشارات جماعيات -

 وممثالث عن إدارة المجالس / شؤون الرئاسة والمجلسممثلون  -

 تمثيلية حزبية نسائية -

 تمثيلية طالبية -

 المجال الترابي إلنجاز المشروع

 إقليم العرائش وخاصة الجماعات التالية

 الجماعة الترابية العرائش -

 المجلس اإلقليمي العرائش -

 الجماعة الترابية القصر الكبير -

 الجنوبيةالجماعة الترابية الريصانة  -

 موضوعات ورشات التكوين

 الورشة األولى: مداخل الريادة النسائية من خالل القوانين المغربية -
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إلى التأثير في للمؤسسات الورشة الثانية: المشاركة السياسية للمرأة والنوع االجتماعي، من الولوج  -

 اتخاذ القرار

 خالل القوانين التنظيميةالورشة الثالثة: الالمركزية وأدوار الجماعات الترابية من  -

 إعداد السياسات العمومية المستجيبة للنوع االجتماعي:الورشة الرابعة  -

 الورشة الخامسة التواصل السياسي -

 الخبراء: مواصفات

 الخبرة في مجال موضوعات التدريب المدرجة أعاله. -

 التوفر على دبلوم جامعي للتعليم العالي في المجال الذي سيؤطره. -

 على التأطير والتكوين وتسيير الورشات التطبيقية.قدرة عالية  -

 امتالك مهارات عالية في التواصل والتنشيط. -

 ة/مهام الخبير

 بالمهام التالية: القيامة /يتولى الخبير

 إعداد ورقة منهجية حول كيفية إنجاز الورشات -

 إعداد البرامج اليومية لكل ورشة -

 Power Pointsإعداد موضوعات التكوين عبر تقنية  -

 إعداد تقرير وصفي وتقييمي لمسار إنجاز الورشات -

  الترشيح ملف

 يجب أن يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:

ورقة منهجية مفصلة للعمل الذي سيقوم به الخبير /الخبيرة/ وكذا مواضيع الدورات التكوينية  -

 اعتمادها.التي سيعمل على تأطيرها وتحديد الوسائل واألساليب التي ينبغي 

 السيرة الذاتية للمؤطر/المؤطرة  -

 العرض المالي -

 إيداع ملفات الترشيح
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